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PARECER JURÍDICO  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº- 007-A/2017 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DI 005/2017–CMP. 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA O FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA E MOBILIARIO. 
 

 

Os presentes autos foram submetidos à essa Assessoria Jurídica para emissão 

de parecer acerca da possibilidade de contratação direta das empresas: J. M. 

COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 17.041.496/0001-44, que 

ofertou o menor preço em 21 (vinte e um) itens, no valor total de R$-3.890,01 

(três mil, quarenta e um reais e um centavo) e ALAN ALVES SOARES 

TECHNOLOGY - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 26.653.128/0001-48, que 

ofertou o menor preço em 05 (cinco) itens, no valor total de R$-30.080,00 

(trinta mil e oitenta reais), totalizando uma despesa no valor de R$-33.970,01 

(trinta e três mil, novecentos e setenta reais e um centavo), mediante processo 

de DISPENSA DE LICITAÇÃO.  

 

DOS FATOS 

 

1. Em 19 de janeiro deste ano, início desta Legislatura, o senhor Secretário 

Geral da Câmara de Paragominas, Servidor PAULO ROBERTO SANTOS 

FRANCO, através do Memorando nº 020/2017 – SEC. GERAL, solicitou 

à Presidência da Casa, autorização para abertura de procedimento com 

vistas a promover registro de preço de materiais de expediente, 

equipamentos e suprimentos de informática, mobiliário, devidamente 

especificados no Termo de Referência em anexo ao pedido, para 

promover o suporte necessário as ações da Câmara durante o exercício 

de 2017. Tendo sido acatado pela senhora Presidente e determinado a 

adoção dos procedimentos necessários a consecução do objeto. 

 

2. Adotado todos os procedimentos, em 20 de abril/2017, a Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, servidora MARIA LEUDA PEREIRA, 

relata que a cotação de preços realizada com vistas ao registro de preço, 

foi prejudicada/fracassada, em face de valores cotados muito além dos 

preços de mercado, que não serviriam como balizamento para o 

processo de registro de preço. 

 

3. Uma vez informado dessa situação e tendo em vista a proximidade de 

encerramento do 1º Quadrimestre de 2017, o Secretário Geral, 
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redimensionou as necessidades e solicitou uma compra emergência pra 

não prejudicar o andamento das ações e obrigações do legislativo 

municipal. O que foi acatado pela Presidência e determinado 

providencias para atendimento do pleito. 

 

4. Ato continuo, a CPL providenciou nova cotação, agora de acordo as 

novas demandas e especificações apresentadas pelo Secretário Geral. 

Que ocasionou esse processo excepcional de DISPENSA DE LICITAÇÃO 

para atender as demandas emergenciais para não prejudicar o 

andamento das atividades desse Poder legislativo, sem perder de vistas 

o Regular Processo para o Registro de Preço para atender as demandas 

do restante do exercício. 

 

É um breve relato dos fatos. 

 

DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E LEGAIS 

 

5. Em regra, é dever da administração seguir procedimentos 

administrativos determinados, destinados a assegurar a prevalência dos 

princípios jurídicos norteadores da gestão pública. Portanto, nos casos 

de aquisição de bens e serviços para alcançar seus objetivos, deve 

sempre adotar os procedimentos estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

6. No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível 

ou frustraria a realização adequada das funções estatais, em outras 

palavras, Os procedimentos Licitatórios normais, conduziriam ao 

sacrifício dos fins buscados pelo Estado e não asseguraria a contratação 

mais vantajosa para a administração. 

 

7. Razão pela qual, autoriza-se que a administração possa adotar 

procedimentos que são a exceção da regra. O que não significa uma 

discricionariedade na escolha das possibilidade de contratação direta. 

Até porque, o legislador determinou os caso possíveis. No caso especifico 

no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, a saber: 

 
“Art. 24.  É dispensável a licitação:  

 I – (.......); 

 II – (..........); 

III – (..............); 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
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da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 

e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

V – (.............)” O destaque é nosso. 

 

8. Nesse aspecto, importante frisarmos que a EMERGÊNCIA trata-se de 

manifestação do “estado de necessidade”, caracterizando-se pelo risco 

de danos que poderiam ser causados aos bens, interesses e valores 

protegidos pelo Direito, em virtude da demora que o processo licitatório 

normal nos impõe. 

 

9. Na situação fática desse processo, o procedimento foi demandado em 

meados de janeiro do corrente ano, para garantir suporte as ações do 

Legislativo Municipal.  Em face das formalidades impostas pelo 

legislação e a “esperteza” de alguns fornecedores em cotar preços fora 

da realidade do mercado, na busca de auferir vantagens durante o 

certame, até meados de abril, quase 04 meses depois, o procedimento 

de cotação que serve de norte para CPL julgar a melhor proposta de 

preço para administração, teve que ser novamente levantado. 

 

10. Fato que motivou a manifestação do Secretaria Geral da Casa, tendo 

em vista a demora que estava ocasionando prejuízos ao andamento dos 

trabalhos administrativos e legislativos do Poder, em face da 

inexistência de materiais e equipamentos básicos para o suporte dos 

trabalhos. Ensejando na pedido de uma compra emergência para 

atender emergencialmente tais necessidade e garantir o bom 

funcionamento da Câmara até que seja efetivado o regular processo 

para aquisição dos bens demandados. Aqui ficando caracterizado a 

necessidade de CONTRATAÇÃO DIRETA EM FACE DA SITUAÇÃO 

EMERGENCIAL PARA GARANTIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 

 

11. Importante ressaltar, que a administração não concorreu para tal 

atraso, que foi motivado pelo rigor dos procedimentos legais e má fé de 

fornecedores no processo de cotação. 

 

12. Nesse sentido, valemo-nos das palavras do mestre MARÇAL JUSTEN 

FILHO (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 

ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 306):  

 

“No caso especifico das contratações diretas, emergência significa 

necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em 
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realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados 

pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora 

para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório 

propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores.” 

 

13. Ademais, o Tribunal de Contas da União já manifestou entendimento 

de que descabe perquirir se a situação emergencial decorre de ato 

imprevisível ou de um não-fazer da administração. Uma vez configurado 

o risco para pessoas, obras, serviços, bens e equipamentos públicos ou 

particulares, admite-se a contratação direta emergencial:  

 

“REPRESENTAÇÃO DE UNIDADE TÉCNICA. CONTRATAÇÃO 

FUNDAMENTADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.1.A situação prevista no art. 

24, IV, da Lei nº 8.666/93 não distingue a emergência real, resultante do 

imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, 

sendo cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 

devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 

2. A incúria ou inércia administrativa caracteriza-se em relação ao 

comportamento individual de determinado agente público, não sendo 

possível falar-se da existência de tais situações de forma genérica, sem 

individualização de culpas.” (TCU, TC 006.399/2008-2, Acórdão nº. 

1138/2011, Relator Ministro UBIRITAN AGUIAR, PLENÁRIO, julgado 

em 04.05.2011; o destaque é nosso). 

14. Desta Feita, uma vez demonstrada a necessidade e a viabilidade de 

contratação direta, por dispensa de licitação das empresas: J. M. 

COMERCIO LTDA e ALAN ALVES SOARES TECHNOLOGY - ME, para 

o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE; EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA E MOBILIARIO para atender a necessidades 

emergências do Poder Legislativo, com vistas as atividades não sofrerem 

solução de continuidade, passa-se ás recomendações que devem ser 

adotadas no procedimento respectivo.  

 

DAS RECOMENDAÇÕES:  

 

15.  É imperioso ressaltar ainda que, não obstante se tratar de situação de 

dispensa de licitação, todas as outras condições referentes a esse 

procedimento devem ser atendidas, tais como: verificação de plena 

capacidade e personalidade jurídica para contratar, capacidade técnica, 

idoneidade moral e financeira regularidade fiscal etc., enfim, todos os 
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requisitos exigidos na lei para o processo de habilitação da pretensa 

contratada.  

 

16. Ademais, é de perspícua relevância que sejam examinadas a 

documentação comprobatória da habilitação jurídica e a regularidade 

fiscal da contratada quando da assinatura do contrato, observando-se, 

outrossim, o prazo de validade das aludidas certidões, conforme 

exigência dos artigos 27 e seguintes da Lei nº.8.666/93.  

 

17. Observe-se que a dispensa deve ser ratificada pela autoridade 

competente e regularmente publicada, nos termos do art.26 da Lei nº. 

8.666/93.  

 

DA CONCLUSÃO.  

 

Ante o exposto, atendidas as condições e recomendações infra, opina-se pela 

possibilidade jurídica de contratação direta por dispensa de licitação 

emergencial, com fulcro no art.24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, observadas 

as recomendações supra mencionadas, ficando a decisão de mérito acerca da 

conveniência, oportunidade, necessidade e viabilidade orçamentária a cargo 

da autoridade consulente.  

 

Por fim, ressalta-se que o presente arrazoado tem caráter meramente 

opinativo, não vinculando o administrador em sua decisão.  

 

Esse é o Parecer, S. M. J. 
 
Paragominas (PA), em 05 de junho de 2017. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
Advogado 
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